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वसतं काल 

मोमो ह  एका लहान मुलीच  नाव. 
ती न्यूयॉकक मध्य  जन्मली. 
ततच  आई-बाबा न्यूयॉकक मध्य  रहात होत .  
जपानी भाष त मोमो म्हणज  पीच फळ 





ततचा ततसरा वाढदिवस! 

त्यादिविी ततला िोन भ टवस्तु शमळाल्या. 
एक, रबरी बूट! व िसुर  छानिी लहान छत्री! 
ततला फार आनंि झाला. 
मध्यरात्री  उठून ती भ टवस्तू बघायची. 
 





उन्हाळा  

परंतु अजनूही त थ  उन्हाळा होता.  
आकािातील सूयक तळपत होता. 
आई ततला नसकरी िाळ त पोचवत असताना 
ती रोज सकाळी 
अजनू पाऊस का पडत नाही?  

म्हणून ववचारत होती. 
जरा थांब, पाऊस नक्कीच पड ल!  
आई सांगत होती. 
 





एक  दिविी 
मोमो फारच अस्वस्थ झाली. 
सूयक आणखी जास्तच तळपत होता. 
ततला एक कल्पना सुचली. 
हातातील िधुाच्या ग्लासमधील उन्हाकड  
बघत 
मला छत्री घ ऊन ग ल च पादहज . 
उन्हामुळ  माझ  डोळ  चुरचुतात.  
छत्री न घ ता कोवळ्या उन्हाची मजा तू 
घ ऊ िकत स. 
छत्री पावसाळ्यासाठीच असू ि .  
आई ततला समजाऊन सांगत होती. 
 





िसुऱ्या दिविी 
मोमो अजनूही िखुावल लीच होती.  
छत्री असूनही वापरायच  नाही? 
ततला अजनू एक कल्पना सुचली. 
रस्त्यावरील लोकांकड  ती बघत होती.  
प्रत्य काच्या हातात छत्री 
मी आज छत्री न णार म्हणज  न णार 
वाऱ्यामुळ  माझ्या डोळ्यांची आगआग होत .  
वाराच तुझ्या छत्रीला उडवून टाक ल. 
छत्री पावसाळ्यासाठीच असू ि .  
आई सांगत होती.  





ककती दिवस वाट पादहल्यानंतर ि वटी 
पाऊस पडू लागला. 
मोमोच्या आईन  ततला झोप तून उठववल . 
ऊठ,  बाह र जा!  गंमत बघ!  

पावसाळा   





मोमो तोंडसुद्धा धुतली नाही. 
कस बस  पायात बूट सरकवली. 
पाऊस बघण्यासाठी ती उत्सुक झाली होती. 





 

िाळ च्या वाट वर काल काढल ली ततची चचत्र ं 
पावसामुळ  पुसली गोली होती. 
बुटकी माणसं नाचल्यासारख   
पावसाच  थेंब नाचत होत .  





रस्त्यावर तुफान गिी 
परंतु ती मात्र  
मोठयांच्यासारख  मी सरळ जाणार 
अस  मनातल्या मनात पुटपुटत होती 





छत्रीवर गाण्याला ताल धरल्यासारख  
पावसाच  थेंब गणुगणुत होत . 
असल  कधीच ततन  ऐकल  नव्हत . 
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पूणक दिवस पाऊस काही थांबला नाही. 
नसकरी िाळ त ती ख ळत असतानासुद्धा 
पावसाकड च ती बघत होती.  





संध्याकाळी बाबा ततला घरी घ ऊन 
जाण्यासाठी आल्यावर ती न ववसरता बरोबर 
छत्री घ तली. 
ककत्य क व ळा स्काफक  नाही तर रुमाल ती 
ववसरत अस . 
छत्री मात्र ववसरली नाही! 





रस्त्यावर भरपूर गिी. चारीकड  माणसं 
मी मोठयांच्यासारख  सरळ जाणार!  
ती मनातल्या मनात पुटपुटली. 





घरी पोच पयतं पावसाच  गाण  
चालूच होत . 
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मोमो (पीच)  

मोमो आता मोठी झाली. 
ततला ही गोष्ट अजजबात आठवत 
नव्हती. 





ततला आठवू ि  ककंवा नाही आठवू ि . 
ती लहान असताना हातात छत्री धरल ला तो दिवस! 
आई- बाबांच  हात न पकडता  
एकटीच घरी परत आल ला तो दिवस! 
 






